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CENTRO UNIVERSITÁRIO DE GOIÂNIA - UNICEUG 

INFRAESTRUTURA  

 

I ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO 

As instalações e os espaços físicos do campus como um todo e dos 

laboratórios utilizados pelos cursos possuem equipe técnica especializada para a 

conservação e manutenção de equipamentos eletrônicos, elétricos e de informática 

que cuidam da conservação de todas as dependências e instalações no que diz 

respeito à alvenaria, pintura, parte elétrica e hidráulica, telecomunicações e 

telefonia.  

Para aparelhos específicos existem contratos de manutenção periódicos com 

firmas especializadas, e somente pessoas qualificadas e treinadas são autorizadas a 

consertar ou modificar os materiais e equipamentos dos laboratórios. Em casos de 

urgência, a solicitação para consertos e ou calibração de equipamentos deve ser 

feita em formulário de solicitação de serviços fornecido pelo departamento de 

manutenção da assessoria de compras conforme consta nos regimentos e manuais 

de biossegurança dos laboratórios. 

Além disso, no próprio campus existem equipes de técnicos especializados 

em informática, eletrônica e em equipamentos diferenciados que podem resolver 

casos específicos para que o estudante desfrute de toda a infraestrutura disponível a 

fim de evitar a perda de tempo de suas horas de atividades, desnecessariamente. 

Como medida de segurança a IES conta com a presença constante de corpo 

de bombeiros que verificam os equipamentos de segurança e a acessibilidade de 

portadores de necessidades especiais, sempre atualizados com a aquisição das 

inovações existentes.  

As requisições de compra de materiais diversos e de manutenção predial 

partem da chefia de campus (gerência administrativa), obedecendo ao sistema de 

cotações para avaliação dos preços de mercado e inseridas pela coordenação geral 
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no sistema central de compras (eletrônico), para posterior avaliação e aprovação do 

pedido pela diretoria financeira.  

 

Os materiais são acondicionados no almoxarifado central dentro dos critérios 

da Vigilância Sanitária e manutenção predial, acompanhadas pela gerência 

administrativa e técnico de segurança do trabalho, e executadas conforme normas 

vigentes.  

II INSTALAÇÕES E RECURSOS DIDÁTICOS PEDAGÓGICOS 

 

 Unidades e Salas de aula  

O Campus possui um total de 53 salas de aula, (Unidade - AV. T2), além de 

01 auditórios. Temos os laboratórios de saúde, engenharia civil e elétrica, 

maquetaria e conforto ambiental. Temos uma biblioteca de aproximadamente 400 

m², salas de estudos separadas para os alunos, 01 Clínica Escola de Fisioterapia, 

01 Setor de Estágios, 01 NPJ (Núcleo de Práticas Jurídicas) e 02 estacionamentos 

sendo: 01 para coordenadores e chefes de departamentos e outros dois para 

professores e alunos. Esses também atendem as normas de acessibilidade. 

Temos também a Clínica Veterinária localizada na Av. Nicolau Copérnico área 

de 1 a 5, Jardim da Luz – Goiânia, com área de 3.685,14m², 04 salas de aula e 

estacionamento amplo e próprio. 

As salas de aula estão equipadas segundo a finalidade e atendem de forma 

plena e satisfatória, aos requisitos de dimensão, limpeza, iluminação, acústica, 

ventilação, conservação e comodidade necessária às atividades desenvolvidas.  

Todas as salas de aula estão adequadas para atender aos diversos cursos 

oferecidos, todas equipadas com carteiras, lousas, mesa e cadeira para professores, 

ventilador e ar condicionado. As salas são amplas, iluminadas e dotadas de sistema 

de som para uso de microfones, possuem capacidades variadas sendo, as menores 

com 56,70 m² e as maiores com 113,82 m2. A cada início de semestre as turmas de 
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calouros são alocadas em salas de acordo com o número de alunos matriculados e 

os veteranos de acordo com o tamanho que a turma apresentava no final do 

semestre anterior. Desta forma, todas as turmas estarão confortavelmente 

instaladas para receber as aulas.  

Os equipamentos audiovisuais são requisitados e levados até a sala de aula 

por equipe técnica própria conforme reserva realizada pelos professores.  

 

 

 Laboratórios Específicos e clínicas da Saúde  

 

Os laboratórios possuem ambientes ergonômicos, amplos e seguros para 

docentes, discentes e funcionários. São adequados à proposta do curso, atendendo 

a todas as aulas práticas preconizadas pelos docentes. Possui estrutura compatível, 

sempre de acordo com a especificidade das aulas práticas previstas tanto na 

formação geral quanto na específica no estudante. 

Os ambientes/ laboratórios de formação geral e básica, e a relação professor 

estudante possibilitam, de acordo com o projeto pedagógico do curso,  o 

planejamento e o controle pleno das atividades de ensino desenvolvidas nesses 

locais pelas diferentes disciplinas de aplicação clínica.   Ressaltamos que, além de 

toda a infra-estrutura disponível para o estudante, os professores e técnicos sempre 

estão presentes durante as atividades para que o estudante possa ter um melhor 

aproveitamento no processo de ensino-aprendizagem. Todos os laboratórios estão 

adequados à proposta do curso, atendendo a todas as aulas práticas preconizadas 

no plano de ensino proposto pelos  docentes. 

Os Laboratórios específicos são capazes de proporcionar a execução de 

atividades laboratoriais de acordo com o plano de ensino proposto nos Projetos 

Pedagógicos. 

Os estudantes possuem todo o apoio técnico especializado durante as atividades 
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laboratoriais, tanto em horário de aulas, quanto nos horários livres, quando os 

estudantes utilizam esses espaços para estudo.  

Os reagentes, vidrarias e demais materiais de consumo utilizados nos 

laboratórios são adquiridos de acordo com as normas da IES, e de acordo com a 

solicitação dos professores das disciplinas e técnicos dos laboratórios. 

Todos os laboratórios possuem regulamentos específicos que seguem normas 

de biossegurança para sua utilização, dispondo de equipe técnica especializada 

para a conservação e manutenção de equipamentos. Todos os colaboradores são 

capacitados para as funções que realizam, trabalham uniformizados e utilizam 

equipamentos de proteção individual (EPI) e coletiva (EPC). Os equipamentos de 

segurança ficam em locais de fácil acesso e são conhecidos por todos os usuários, 

obedecendo assim as regras de biossegurança e mantendo a ética nas atividades 

realizadas.  

 

 Descrição dos laboratórios específicos  

 

- Laboratório de Análises Clínicas e Controle de Qualidade: contamos com um 

laboratório que dá subsídio principalmente para as disciplinas de Biossegurança, 

Controle de Qualidade Microbiológico, Controle de Qualidade Físico Químico, 

Bioquímica Clínica e Estrutural, Análises Toxicológicas e Contém chuveiro de 

emergência e lava olhos, microscópios binoculares, fluxo laminar, capela de 

exaustão, estufa, autoclave, geladeira e lupas. 

- Laboratório de Anatomia I e II: contamos com um laboratório que dispõem peças 

anatômicas naturais, ósseas e artificiais que auxiliam de forma efetiva no 

aprendizado do estudante. Além de equipamentos que oferecem segurança no 

desenvolvimento das atividades, como ar condicionado e mecanismo de exaustão 

de gases. 

- Laboratório de Avaliação Nutricional: Contamos com um laboratório que dá 

subsídio para o curso de Nutrição com a disciplina de Avaliação Nutricional e 

Medidas e Avaliações. 
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- Laboratório de Cinesiologia: O campus possui esse laboratório que é utilizado pelo 

curso de Educação Física e Fisioterapia, devidamente equipado, que atende à 

demanda de  

- Laboratório de Eletroterapia: O campus possui esse laboratório que é utilizado pelo 

curso de Fisioterapia, devidamente equipado, que atende à demanda do curso para 

diversas técnicas práticas.  

- Laboratório de Enfermagem: contamos com um laboratório que dá subsídio para as 

disciplinas de Primeiros Socorros, prática clínica de cuidar da saúde do adulto e 

prática clínica de cuidar da saúde da mulher e nas atividades de extensão 

universitária. Contém manequins, simuladores, reanimadores, cama hospitalar com 

grade, dentre outros materiais. 

- Laboratório de Estética e Cosmética: Possui  esse complexo de laboratórios, 

devidamente equipado, que atende plenamente à demanda, quanto à realização das 

atividades práticas específicas do Curso de Estética e Cosmética, além de potencial 

para realização de atendimentos à comunidade em  projetos de extensão 

universitária, como ocorre nos eventos intitulados “Quarta de beleza”  dentre outros. 

- Laboratórios de Microscopia I e II: o laboratório dá subsídio para as disciplinas de 

Biologia (Citologia e Histologia), Micro/Imuno/Parasito e Patologia. Contém  

microscópios binoculares, microscópios trinoculares, sistema de projeção de lâminas 

e monitores. 

- Laboratório de Técnicas Dietéticas: O campus possui esse laboratório que é 

utilizado pelo curso de Nutrição, devidamente equipado, que atende à demanda do 

curso para diversas técnicas práticas.  

- Laboratórios de Técnicas Farmacêuticas: O campus possui esse laboratório que é 

utilizado pelo curso de Farmácia, devidamente equipado, que atende à demanda do 

curso para diversas técnicas práticas, dentre elas Farmacotécnica, Farmacognosia e 

Cosmetologia. 

- Laboratórios Multidisciplinares I e II: contamos com um complexo de laboratórios 

multidisciplinares que servem de suporte para as atividades das disciplinas de 
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Bromatologia, Fundamentos de Química, Química Orgânica, Físico Química, 

Química Farmacêutica. Esse espaço contém diversos equipamentos, incluindo 

capela de exaustão de gases, estufas, balanças semi-analíticas e analítica, 

centrífugas, geladeiras com freezer para acondicionamento de materiais, chuveiro 

de emergência dentre outros.  

 

 

 

 

 Laboratórios de Informática 

 

O departamento de informática da IES, atendendo ao mercado de trabalho, tem a 

função de implantar, coordenar, fazer a manutenção de todos os componentes 

relacionados ao campo da informática da nossa Instituição. A Instituição é composta 

de 04 laboratórios, que estão interligados por meio de uma Rede Local Fast Ethernet 

com acesso à Internet por meio de um servidor Proxy. Para a conexão à Internet 

conta-se com um link dedicado à velocidade de 15Mbps. 

 

Laboratório I: O laboratório ocupa uma área física de 50,40 m2, composto 

com 30 Microcomputadores da marca Accept com a seguinte configuração: 

Processador Celeron (R) Dual-Core 2.41 GHz, Memória 4GB, Disco Rígido de 

500GB, Monitor LCD 18.5”, Teclado e Mouse. 

Laboratório II: O laboratório ocupa uma área física de 50,40 m2, composto 

com 30 Microcomputadores da marca  Accept com a seguinte configuração: 

Processador Celeron (R) Dual-Core 2.41GHz, Memória 4GB, Disco Rígido de 

500GB, Monitor de LED 18.5”, Teclado e Mouse. 

Laboratório III: O laboratório ocupa uma área física de 110,80 m2, composto 

com 60 Microcomputadores sendo 30 micros da marca Accept com a 

seguinte configuração: Processador Celeron(R) D 2.41GHz, Memória 4GB, 

Disco Rígido de 500GB, Monitor de LED 18.5”, Teclado e Mouse e 30 
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Microcomputadores da marca Accept com a seguinte configuração: 

processador Celeron R847 1.10GHz, Memória 4GB, Disco Rígido de 500GB, 

Monitor LED 20”, Teclado e Mouse. 

A substituição dos microcomputadores dos laboratórios ocorre de acordo com a 

necessidade de atualização, nos últimos anos ocorreu a substituição de um 

laboratório a cada ano. 

 

 

 Laboratórios de Engenharias 

 

Os laboratórios de engenharias, assim como os laboratórios da saúde, 

também possuem ambientes ergonômicos, amplos e seguros para docentes, 

discentes e funcionários. Estão adequados à proposta do curso, atendendo a todas 

as aulas práticas preconizadas pelos docentes. Possui estrutura compatível, sempre 

de acordo com a especificidade das aulas práticas previstas tanto na formação geral 

quanto na específica no estudante. 

Ressaltamos que, além de toda a infraestrutura disponível para o estudante, 

os professores e técnicos sempre estão presentes durante as atividades para que o 

estudante possa ter um melhor aproveitamento no processo de ensino-

aprendizagem.  

Os Laboratórios específicos são capazes de proporcionar a execução de 

atividades laboratoriais de acordo com o plano de ensino proposto nos Projetos 

Pedagógicos e atendem as normas de segurança laboral e biossegurança.  

Todos os laboratórios possuem regulamentos específicos que seguem normas 

de segurança para sua utilização, dispondo de equipe técnica especializada para a 

conservação e manutenção de equipamentos. Todos os colaboradores são 

capacitados para as funções que realizam, trabalham uniformizados e utilizam 

equipamentos de proteção individual (EPI) e coletiva (EPC). Os equipamentos de 

segurança ficam em locais de fácil acesso e são conhecidos por todos os usuários.  
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A Instituição é composta de 07 laboratórios, localizados no bloco IV, sendo utilizados 

nas aulas de engenharia básica e civil.  

- Laboratório Física I: O laboratório ocupa uma área física de 68,86 m2, 

composto com cinco bancadas e um ar condicionado. 

- Laboratório Física II: O laboratório ocupa uma área física de 36m2, composto 

com quatro bancadas e dois ventiladores. 

- Laboratório Física III: O laboratório ocupa uma área física de 67,20 m2, 

composto cinco bancadas, três ventiladores e três climatizadores. 

- Laboratório de hidráulica: O laboratório ocupa uma área de 68,69m², é 

composto com um canal aberto, e duas bancadas hidráulicas, três ventiladores 

e um ar condicionado. 

- Laboratório de solos: O laboratório de solos ocupa uma área de 49m², 

composto com 4 bancadas. Duas estufas, prensas, kit para plasticidade e CBR e 

três ventiladores. 

- Laboratório de MMC: O laboratório de materiais ocupa uma área de 54m², 

composto com 3 ventiladores, 4 bancadas, uma pia para lavar os 

equipamentos, duas prensas, agitador de peneiras, kit de peneiras e vidrarias. 

- Laboratório de MMC – extensão: A extensão do laboratório de MMC, ocupa 

uma área de 50m², composto por uma betoneira, 3 baias para o 

armazenamento de agregados, 1 pia, 1 bancada. 

- Sala Técnica: A sala técnica ocupa uma área de 21m², composta de 2 mesas, 1 

computador, 1 bebedouro, 1 ar condicionado, 1 armário tipo e uma prateleira. 
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- Sala e equipamentos: A sala de equipamentos ocupa uma física de 24,20m², 

compostos 15 armários para os armazenamentos dos equipamentos de física.  

 

 Auditórios  

O auditório é utilizado para, apresentações artísticas, ciclos de palestras e 

seminários. Temos um auditório equipado, com capacidade para 195 pessoas. 

Todos com acessibilidade plena. 

 

 Áreas de convivência  

As Áreas de convivência constituem em espaços que estimulam a liberdade, o 

prazer e o convívio social e que responde às exigências funcionais de uso, de 

racionalidade construtiva, de flexibilidade espacial e de facilidade de manutenção. 

Existem 03 grandes espaços reservados para a área de convivência, sendo: Portaria 

principal dos alunos com uma cantina e uma copiadora. Mesas de lanchonete, 

bebedouro industrial, sanitários e área verde. Esses locais são também utilizados 

para exposições de trabalhos e dinâmicas desenvolvidas pelos alunos para que 

assim a integração ente os cursos ocorram naturalmente, de maneira descontraída e 

agradável. 

 

 Sala de Professores  

As instalações para docentes (sala de professores) estão equipadas segundo a 

finalidade que atendem de forma plena e satisfatória, aos requisitos de dimensão 

(contando com 56,70 m2), limpeza, iluminação, acústica, ventilação, conservação e 

comodidade necessária à atividade desenvolvida pelos professores. A sala de 

professores é estruturada de forma a concentrar a maioria das necessidades do 

corpo docente, incluindo armários para o arquivo de modelos de provas e outros 

documentos, bebedouro, serviço de café, mesas de trabalho com cadeiras, quadro 

de avisos, nichos de (05) computadores com acesso à internet e ligados em rede a 

uma impressora, para o desenvolvimento de suas atividades.  
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 Gabinetes de trabalho para professores tempo integral – TI 

O gabinete de trabalho destinado aos docentes propicia a tranquilidade necessária 

para que os mesmos desenvolvam trabalhos em geral, num ambiente de total 

privacidade. Para os professores de Tempo integral, existe a sala separada de 

Trabalho, com área de 24,75 m2 e 02 sanitários masculino e feminino de 4m² cada. 

Os espaços reservados para os trabalhos docentes são considerados adequados. 

Nessa sala temos 02 mesas redondas com 04 cadeiras cada, 01 armário, 01 

gaveteiro, telefone, mesa auxiliar com computador, 01 mural e 05 nichos com 

terminais microcomputador e acesso à rede. Também ligados à impressora.   

 Sala do Núcleo Docente Estruturante (NDE)  

A sala designada para o NDE cumpre sua tarefa de fornecer local apropriado para a 

realização de suas reuniões e possui as seguintes características: Área de 23 m2 e 

nessa sala há uma mesa oval grande para reuniões e mínimo de 12 cadeiras. Mesa 

auxiliar e outras 02 auxiliares com computadores e acesso a rede de internet, bem 

como impressora. Telefone, brigobar e sala climatizada. 

 Sala dos Coordenadores 

A Coordenação do curso conta com um gabinete individual, com computador com 

acesso a internet e ligado em rede a uma impressora laser, e um aparelho de 

telefone com ramal. O Gabinete do coordenador possui metragem de 5m². Em 

espaço de uso comum, existe uma recepção, onde ficam as auxiliares de 

coordenação que dispõem de ao menos 03 computadores ligados em rede e numa 

impressora laser. 

 Sala do Núcleo de Acessibilidade e Apoio Psicopedagógico - NAAP 

A sala designada para os atendimentos psicopedagógicos possui 5m² e 

presta atendimento aos alunos encaminhados pela coordenação do curso e Direção 

do campus.   

 Acessibilidade  

A infraestrutura institucional apresenta plenas condições de acessibilidade para 

portadores de necessidades especiais, em observância ao Decreto no 5.296/2004. 



12 
                                                                                            

 
Elaboramos um caderno, o PLANO DE ACESSIBILIDADE – UNICEUG para melhor 

descrição e visualização dessa infraestrutura, disponível em: 

http://www.uniceug.com.br/instituto/arquivos/plano_acessibilidade.pdf. Apresenta 

rampas e elevadores para acesso às diversas dependências do campus. Sinalização 

tátil, braile e também rotas de fugas dentro da normativa vigente. 

 

 BIBLIOTECA  

A Biblioteca, localizada no 4º andar da Unidade T-2, conta com espaço físico 

suficiente para atender o número de alunos matriculados no campus sendo dotada 

não só de livros mas de recursos audiovisuais e sala para estudos individuais e em 

grupo e outras com condições de conforto que atendem às necessidades dos 

estudantes (tabela a seguir).  

 

Tabela biblioteca espaço físico  

Espaço Físico m2  Quantidade  Área em m2  

Área de estudo individual  09 8,90m² 
 

Sala para estudo em grupo  05 80,00m² 
 

Salas de vídeo  00 00 

Destinado aos serviços de biblioteca 
(processamento técnico) e Administração 

01 84,82m² 

Acervo  01 185,31m ²  

Àrea total   359.13m ²  

 

A organização das bibliotecas do UNICEUG tem como objetivo atender às 

necessidades dos cursos e demais atividades da IES, que, afinada com as 

tendências mundiais, já implementou um novo conceito de biblioteca. Alunos e 

professores poderão consultar livros, monografias, teses, vídeos, CD-ROMs e 
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periódicos por intermédio de um sistema totalmente revolucionário, pois as 

bibliotecas já estão estruturadas de forma a dar suporte ao ensino e à pesquisa, 

dentro de uma organização. 

A Biblioteca do UNICEUG Goiânia possui acervos atualizados que atendem às 

bibliografias recomendadas nos PPCs e para isso, conta com aproximadamente 

17.193 títulos num total aproximado de 44.831 exemplares, além de assinaturas de 

periódicos e revistas.  

A Biblioteca possui um conjunto de 06 computadores com acesso à internet de livre 

utilização pelos alunos e acesso à internet via wireless, além de 04 terminais de 

consulta e 04 computadores administrativos. Tem espaço reservado para o corpo 

técnico-administrativo e área exclusiva para o setor de referências e para 

atendimento ao deficiente visual. O contínuo avanço do conhecimento em todas as 

áreas obriga que a direção institucional estabeleça política de atualização de seu 

acervo bibliográfico. A atualização é feita a cada semestre, atendendo a solicitação 

do corpo docente, discente e da produção técnica e científica do mercado. De posse 

da relação final dos diversos acervos a serem ampliados e/ou atualizados, esta é 

enviada a Diretoria de Compras para aquisição. 

O usuário pode realizar buscas diretamente pela “homepage” do UNICEUG. 

Ressaltamos que os “números” relativos aos títulos disponíveis, e número de 

exemplares sofrem alterações constantes, em virtude das aquisições frequentes. A 

biblioteca do UNICEUG está conectada à Internet 

(http://www.uniceug.com.br/instituto/biblioteca_estrutura.asp) visando a atender a 

comunidade acadêmica nas atividades de pesquisa. 

A Biblioteca do UNICEUG está estruturada de forma a dar suporte ao ensino e à 

pesquisa. Dentre as diferentes formas de acesso aos recursos bibliográficos estão: 

 Acesso on-line (disponibilizado 24 horas para consulta e reservas) 

 Auxilio do profissional 

 Livre acesso 
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 O acervo está disponibilizado para empréstimo domiciliar e consulta 

local. 

A Biblioteca virtual permite o acesso remoto através de um computador com ligação 

a internet, ao mesmo tempo, a sua utilização simultânea por diversos utilizadores, 

onde estes podem encontrar em suporte digital os produtos e serviços 

característicos de uma biblioteca física. Através dela é também possível utilizar de 

forma integrada diferentes suportes de registro de informação (texto, som, imagem). 

A informatização e o gerenciamento do acervo são realizados através do sistema de 

controle Bibliográfico Pergamum que atende 100% (cem por cento) as necessidades 

de utilização dos usuários, tais como: consulta ao acervo, renovação, reserva e 

demais serviços e gerencia a informação e os serviços operacionais da Biblioteca 

UNICEUG, além de garantir agilidade e qualidade nos serviços de processamento 

técnico do material bibliográfico e de referência. Os serviços online são oferecidos 

24 horas por dia, através da internet. 

Os materiais bibliográficos adquiridos (livros, CD-ROMs, DVDs, obras de referência, 

trabalhos acadêmicos e outros) são primeiramente preparados com o dispositivo de 

segurança e devidamente identificados com carimbos e etiquetas. 

Após esse processo o material é classificado pelos bibliotecários utilizando como 

instrumento orientador a Classificação Decimal Universal (CDU). Somente após 

esses processos o material poderá ser registrado no Sistema de Controle de Acervo 

Bibliográfico cujas entradas são norteadas pelas normas de catalogação do Código 

de Catalogação Anglo-Americano (AACR-2).  

Os diferentes recursos informatizados que o UNICEUG disponibiliza para o corpo 

docente, discente, funcionários e comunidade em geral são apresentados abaixo. 

 

 REDES 

A INTRANET do UNICEUG (rede privada que utiliza o mesmo recurso da internet) 

interliga on-line, todas as bibliotecas do grupo Objetivo. Além de proporcionar uma 

ferramenta a mais para pesquisa, a INTRANET permite principalmente que o usuário tenha 
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a biblioteca 24 horas à disposição para pesquisa, pois possui site via WWW, onde podem 

ser realizadas pesquisas, de qualquer ponto onde haja possibilidade de conexão à internet. 

O princípio básico que orientou a criação da rede é o de possibilitar o uso dos 

acervos bibliográficos a um universo maior de usuários. 

 BASES DE DADOS 

 

     

Biblioteca Virtual Universitária  

Mais de 4 mil livros eletrônicos, em português, nas mais diversas áreas do conhecimento, 

tendo como principais editoras: Pearson, Manole, Contexto, Intersaberes, Casa do 

Psicólogo, Papirus, Ática, Scipione, Cia das Letras, Rideel, Vozes, Autêntica etc. Acesso 

através da Área do Aluno ou do app Unip para Android e iOS 

 

 

Minha Biblioteca  

Mais de 9 mil livros eletrônicos, em português, nas mais diversas áreas do conhecimento, 

tendo como principais editoras: Saraiva, Atlas, Manole, ArtMed, Grupo GEN, Bookman, 

Zahar, Érica, Forense, Guanabara Koogan, Cengage Learning, AMGH, LTC, Autêntica, 

Método, Penso, Roca, Santos, Artes Médicas, Amarilys etc. Acesso através da Área do 

Aluno ou do app Unip para Android e iOS. 

 

BASE DE DADOS ON-LINE 

Disponibiliza consulta a várias bases de dados (On Line) que ultrapassam a 
quantidade de 950.000 documentos. Onde as mesmas possibilitam pesquisas 
dinâmicas em seus bancos de dados, seja por temas, assuntos, períodos 
determinados de tempo ou palavras-chave. Atualmente estão disponíveis as 
seguintes bases: 
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A Scientific Electronic Libray Online - Scielo é uma biblioteca eletrônica que abrange 
uma coleção selecionada de periódicos científicos brasileiros. Acesso livre. 
Scielo 

 

Base de dados da Unesco na área de Ciências Sociais.  
UNESDOC 

 

Serviço Cooperativo de Acesso à Documentos, disponibilizado pela Bireme. 
SCAD 

 

Base de dados na área de matemática, contendo teses, resumos, periódicos, 
relatórios, etc.   
EULERSERVICE  

 

Base de dados que abrange as áreas de psicologia, lingüística e neurociência. 
EPrints  
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As Bibliotecas Virtuais Temáticas são coleções referenciais que reúnem e organizam 
informações, presentes na Internet, sobre determinadas áreas do conhecimento. 
Bibliotecas Virtuais Temáticas  

 

Biblioteca DigitaL: possibilita o acesso ao texto completo da produção intelectual 
gerada no âmbito da universidade, tornando-a acessível universalmente via internet. 
Biblioteca Digit@l - UFRGS 

 

Biblioteca Virtual de Saúde contendo literatura científica, acesso a bases de dados, 
portal de revistas científicas, etc.  
Bireme 

 

Base de dados da Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde. 
LILACS 

 

Banco de Dados Bibliográficos da USP. Catálogo On-line Global.  
DEDALUS - USP 
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Documents in Information Science, Base de dados na área de Ciência da 
Informação.  
DoIS 

 

Base de dados contendo mais de 3 milhões de artigos nas diversas áreas do 
conhecimento.   
FindArticles 

 

Base de dados internacional na área de matemática com abrangência em conteúdos 
de textos de aproximadamente 500 livros. 
Cornell University Library 

 

Base de dados do Depto de Economia da University of Connecticut  
IDEAS 

 

Base contendo, referência bibliográfica, resumo e textos completos de cerca de 
20.000 publicações nas diversas áreas do conhecimento.     
Ingenta 
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Base de referência bibliográfica internacional na área de Ciências da Saúde. 
NLM 

 

O portal de acesso livre da CAPES disponibiliza periódicos com textos completos, 
bases de dados referenciais com resumos, patentes, teses e dissertações, 
estatísticas e outras publicações de acesso gratuito na Internet, selecionados pelo 
nível acadêmico, mantidos por importantes instituições científicas e profissionais e 
por organismos governamentais e internacionais. 
Periódicos 

 

A Biblioteca Digital de Teses e Dissertações reúne teses e dissertações em formato 
referencial e texto integral de várias instituições cooperantes. Acesso Livre. 
BDTD 

 

O Indekx é um site com links para os principais jornais e revistas do mundo em 
versão digital. Clicando no país desejado, abre-se a lista com os principais veículos. 
Acesso Livre. 
INDEKX 
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O Prossiga é um programa que oferece acesso a bases de dados brasileiras, 
bibliotecas e portais virtuais temáticos. Acesso Livre. 
Prossiga 

 

O Portal Domínio Público promove o amplo acesso às obras literárias, artísticas e 
científicas (na forma de textos, sons, imagens e vídeos), já em domínio público ou 
que tenham a sua divulgação devidamente autorizada. Acesso livre. 
Domínio Público 

 

Base de dados internacional com referências bibliográficas e resumos na área de 
educação.  
Eduref 

 

Base de dados científica, com textos completos nas áreas de matemática, física e 
informática. 
ArXiv 

 

Base de dados na área do Direito e ciências afins. Contém cerca de 80 milhões de 
documentos divididos em legislação, jurisprudência, livros, periódicos e jornais de 
mais de 134 países, na íntegra e com permissão para download das obras. A 
plataforma possui ferramentas de tradução das pesquisas e dos textos das obras. 
Do Brasil, destacam-se livros e revistas das editoras LTr, Malheiros, Mundo Jurídico, 
Bonijuris, Editora JH Mizuno, LEUD, PIllares e FGV Publicações. 
Vlex 

 



21 
                                                                                            

 
Bases de dados de Livre Acesso 

 

1.1.1 Área Jurídica 

 Biblioteca Digital do Senado Federal 
 Biblioteca Digital Jurídica - STJ 
 Biblioteca Virtual da Procuradoria do Estado de São Paulo 
 Biblioteca Virtual de Direitos Humanos 
 BDjur 
 EUR-Lex 

1.1.2 Biomédicas 

 Agricola 
 Animal Diversity Web - ADW 
 Bireme 
 Dental Articles Search 
 Drugbank 
 Portal de Revistas Científicas em Ciências da Saúde 
 Public Health Image Library – PHIL 
 PubMed 
 PubMedCentral 

1.1.3 Humanas 

 Biblioteca Digital Ação Educativa 
 Edubase 
 Rede de Informação em Ciências da Comunicação dos Países de Língua 

Portuguesa - PORTCOM 

1.1.4 Exatas 

 CiteSeer 
 Emporis 
 Índice de Arquitetura Brasileira 
 International Architecture Database 
 Mathematical Sciences Digital Library - MathDL 
 Royal Institute of British Architects - RIBA 

1.1.5 Multidisciplinar 

 Biblioteca de Teses e Dissertações do IBICT 
 Domínio Público 
 DSpace@MIT 
 Catálogo Coletivo Nacional de Publicações Seriadas - CCN 
 Directory of open access journals - DOAJ 
 Directory of Open Access Repositories - OpenDOAR 
 FreePatentsOnline.com 
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 Google Acadêmico 
 Highware 
 LivRe! 
 OAIster - Open Archives Inititive research databases 
 Pesquisa Mundi 
 Red de Revistas Científicas de América Latina el Caribe, España y Portugal - Red 

ALyc 
 Scientific Electronic Library Online - SciELO 

 

III APÊNDICE: PROCEDIMENTO EXCEPCIONAL PARA O FUNCIONAMENTO 
DA IES DURANTE A PANDEMIA DA COVID -19. 
 

3.1 – INTRODUÇÃO:  

 

Em março de 2020, a Organização Mundial as Saúde (OMS) classificou como 

“Pandemia” a transmissão comunitária de um novo coronavírus denominado SARS-

Cov-2, agente causador da doença COVID-19, que foi referida pela primeira vez em 

dezembro de 2019, em Whuan, China. A disseminação desse vírus ocorre 

normalmente por meio do contato entre as pessoas ou do contato com superfícies 

contaminadas pelo vírus, principalmente por fluidos e secreções. 

Em face desta pandemia do novo coronavírus (COVID 19), o Centro 

Universitário de Goiânia – UNICEUG/ASSOBES adotou todas as 

medidas/protocolos de biossegurança em conformidade com os decretos, portarias e 

pareceres vigentes, em relação ao retorno das aulas presenciais e prevenção da 

COVID-19. Ademais, atendendo também as portarias desta IES, nº  074/2021 

(Designação do comitê local para monitoramento do Protocolo Institucional de 

Diretrizes de Biossegurança na prevenção da COVID-19), disponível em: 

http://www.uniceug.com.br/instituto/comite_biosseguranca.asp e Portaria nº 

076/2021 (Diretrizes quanto às aulas, retorno facultativo às práticas presenciais, 

critérios de promoção e funcionamento da IES durante a pandemia COVID-19) e na 

lei 14.040, publicada em DOU 19/08/2020, que trata das normas educacionais 

excepcionais enquanto durar o estado de calamidade pública advindo da pandemia 

pela COVID-19. Tais normas gerais estão no protocolo oficial institucional de normas 
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de biossegurança do grupo UNIP/OBJETIVO, consulta em: 

https://www.suafaculdade.com.br/protocolo/ . 

Assim, considerando todos os protocolos de biossegurança, reforça-se a 

necessidade da utilização dos equipamentos de proteção individual (EPI), não 

somente pelos profissionais da saúde, como também para todos os alunos e 

colaboradores, inclusive àqueles relativos à descontaminação de ambientes e 

posturas voltadas para orientação em geral, com intuito da preservação da vida e da 

disseminação da COVID-19. 

 

3.2 – ORGANIZAÇÃO DO AMBIENTE: 

 

 A disposição entre as pessoas dentro da IES deverá assegurar pelo menos 1 

(um) metro e meio de distância, seguindo fluxo de orientação nos corredores de 

circulação; 

 O ambiente deverá manter-se sempre limpo e desinfetado, com ventilação 

natural, além de portas e janelas abertas (sempre que possível); 

 Cartazes orientando a população sobre a forma de orientação e identificação do 

COVID-19, fixados logo em todos os murais de aviso e em laboratórios/clínicas, 

áreas de convivência, biblioteca e entradas nos prédios; 

 Capacitação de equipes de trabalho, em especial da linha de frente de 

atendimento; 

 Uso obrigatório e constante de máscara facial, cobrindo boca e nariz; 

 Passar por barreira sanitária nas entradas dos prédios, submetendo-se a 

aferição de temperatura corporal, via termômetro infravermelho;  

 Usar sempre nas entradas e saídas dos prédios o álcool 70°, e sempre que 

precisar; 

 Manter nos banheiros: sabonete líquido e papéis absorventes, bem como lixeira 

com acionamento por pedal para quaisquer descartes; 

 O atendimento em laboratórios e clínicas da IES, quando autorizado, 

obedecendo além dos protocolos de biossegurança, os limites de taxa de 

ocupação, conforme em: http://www.uniceug.com.br/aluno/laboratorio.asp  
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 O Comitê Local de Biossegurança deverá sempre observar essas diretrizes, bem 

como acompanhamento e monitoramento de casos suspeitos e ou confirmados, 

conforme disposto no item 2 da pág. 6 do Protocolo Institucional:  

 

“O comitê local deverá mapear os colaboradores essenciais para a manutenção da continuidade das 

atividades presenciais (professores, equipe de limpeza etc.) e estabelecer planos de contingência para 

a substituição dos colaboradores que venham a contrair a Covid-19 ou que sejam considerados casos 

suspeitos e, portanto, devam ser afastados das atividades presenciais da unidade. É de 

responsabilidade do comitê local, a implementação das medidas preconizadas neste documento, bem 

como a disponibilização das evidências de seu cumprimento às autoridades de saúde ou quaisquer 

outras partes interessadas, sempre que solicitado (portfólio físico)” 

 

3.3 – FOTOS RELACIONADAS COM A ORGANIZAÇÃO DO AMBIENTE E 

IMPLEMENTAÇÃO DE MEDIDAS DE BIOSSEGURANÇA PELO COMITÊ LOCAL: 
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